
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

490.26االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد494.03708,789,036 االغالق

23المتدولة الشركات0.77% التغير نسبه

8المرتفعة3.77659,995,979(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

9المستقره554

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SKTA4.2003.300-21.43الكرخ العاب مدينةIMAP1.4501.5204.83الدوائية المنصور

SMRI2.2802.230-2.19العقارية  المعمورةIBSD3.6103.7203.05الغازية  بغداد

AIPM4.7004.600-2.13اللحوم تسويقBBOB0.4200.4302.38بغداد مصرف

IIDP1.1801.170-0.85للتمور  العراقيةIKLV1.5001.5302.00اللقاحات النتاج الكندي

INCP2.5302.510-0.79الكيمياوية الصناعاتTASC7.8407.9501.40سيل اسيا

HBAY70.10070.000-0.14بابل فندقHISH10.26010.4001.36عشتار فنادق

SBPT19.25019.5001.30الركاب لنقل بغداد

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB152,850,37023.20.430بغداد مصرفBBOB360,409,00050.80.430بغداد مصرف

IBSD97,534,80814.83.720الغازية  بغدادBIME82,948,14711.70.120االوسط الشرق مصرف

TASC78,113,60011.87.950سيل اسياIIDP52,750,0007.41.170للتمور  العراقية

SKTA75,340,67911.43.300الكرخ العاب مدينةBGUC38,200,0005.40.140الخليج مصرف

IIDP61,922,0009.41.170للتمور  العراقيةIBSD26,660,2553.83.720الغازية  بغداد

IMAP38,193,2495.81.520الدوائية المنصورIMAP24,977,8303.51.520الدوائية المنصور

IKLV36,830,6265.61.530اللقاحات النتاج الكنديIKLV24,305,6753.41.530اللقاحات النتاج الكندي

610,250,90786.10540,785,33381.94

659,995,979الكلي مجموع708,789,036الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/2/3

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد523,906,237

6المتدولة الشركات

1المرتفعة574,882,959

2المنخفضة

3المستقره26

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMCI80.00068.500-14.37الكيماوية الصنائعSAEI0.7500.8006.67العقارية  االمين

SIGT1.8601.810-2.69النفطية المنتجات نقل

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BAIB324,000,00056.41.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00057.31.080العراق اسيا مصرف

BINI200,000,00034.81.000االسالمي العراق نور مصرفBINI200,000,00038.21.000االسالمي العراق نور مصرف

IMCI37,880,5006.668.500الكيماوية الصنائعVKHF16,200,0003.10.070لالستثمار الخير

SIGT10,923,9591.91.810النفطية المنتجات نقلSIGT5,903,2371.11.810النفطية المنتجات نقل

VKHF1,136,0000.20.070لالستثمار الخيرSAEI1,250,0000.20.800العقارية  االمين

SAEI942,5000.20.800العقارية  االمينIMCI553,0000.168.500الكيماوية الصنائع

523,906,237100.00574,882,959100.00

574,882,959الكلي مجموع523,906,237الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/2/3

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


